2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95
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Тази кампания се реалиТ
зира вече девета година.
Идеята на Кмета на общината д-р Арбен Мименов, като
инициатор на мероприятието е децата сираци, на които им предстои абитуриентски бал да бъдат финансово
подпомогнати за закупуване на облекло за паметната
за тях абитуриентска вечер.
Според събраната сума се
подпомагат и деца сираци,
които не са абитуриенти,
както и деца с увреждане
до 16 годишна възраст. Като
организатор на мероприятието община Сатовча се
обръща към всички жители
и гости на общината, към
местния бизнес, както и към
всички институции имащи
отношение към местната администрация с молба за финансова подкрепа и съпричастност към инициативата.
Това, да бъдеш благодетел на една такава кауза, е вътрешна потребност и удовлетвореност за сторено добро, за задоволството, което изпитва човек, когато е част от радостта,
прочетена в очите на имащият нужда.
Включете се в инициативата и вие! Бъдете част от нея! Бъдете благодетел! Дори със своята
скромна подкрепа вие ще бъдете причината да се усмихне още едно дете. Да се подпомогне още
едно семейство в нужда. Да се усети добротата във всички нас. Да се подкрепяме взаимно.
Дарения за кампанията моТърговска банка Д-АД
гат да бъдат направени всеки
делничен ден в сградата на
IBAN: BG98DEMI92408400043012
Общинска администрация - СаКод на вид плащане: 445100
товча, в кметствата по населени
BIC: DEMIBGSF
места или по банкова сметка:

Об
б
с а аадмиОбщинска
нистрация - Сатовча напомня на кандидатите по мярка
1 0 „ А г р о е кол о г и я
и климат” и мярка
11 „Биологично земеделие” от ПРСР
2014-2020 да се регистрират в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“.
Там бенефициентите могат да проверят резултатите
от извършените от външните институции проверки за
Кампания 2018 г. Проверките се отнасят за състоянието на парцелите, пчелните семейства и животните,
данните от Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), както и
данните за пашуването в националните паркове.
Системата за електронни услуги на ДФ „Земеделие“ е достъпна след индивидуална регистрация. Ако
кандидатът няма създаден профил е необходимо да
подаде заявка за регистрация на потребител, след което да се яви в Областна дирекция на ДФЗ – РА за да
се идентифицира и достъпът му да бъде активиран.
Срокът за въвеждане на данни от външните институции е до 11.01.2019 г. През целия период на
въвеждане данните са видими за кандидатите чрез
индивидуалния им достъп в СЕУ. При установяване
на разминавания в данните бенефициентите могат да
се обръщат към контролиращото лице, с което имат
сключен договор, към дирекцията на съответния национален парк, който им е издал разрешителното за
паша, или към Изпълнителната агенция по селекция
и репродукция в животновъдството. Ако техническите грешки са допуснати от външните институции, същите ще могат да ги отстранят в периода от
21.01.2019г. до 01.02.2019 г.
Външната институция, допуснала грешката, попълва „Заявление за редакция на въведени данни в
СЕУ по образец и го изпраща до ДФ „Земеделие“
– РА. Постъпилите заявления за редакция подлежат
на одобрение или отхвърляне от страна на ДФЗ – РА
след извършване на всички необходими проверки.
Комисия за защита на
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

От 17 декември започва продажбата на
електронни винетки от сайта bgtoll.bg и
мобилното приложение. Цената остава
като на стикер винетките, съобщават от
Агенцията за пътна инфраструктура.
Плащането ще става с банкова карта –
дебитна или кредитна.
Гражданите ще могат да купуват електронни винетки и от терминали за самотаксуване, които ще бъдат разположени
в търговските обекти по протежение на
републиканската пътна мрежа.
На водача, който не е закупил винетка,
ще се даде възможност да заплати компенсаторна такса на място.
Размерът на тези такси в момента е
предложен за обществено обсъждане,
предлага се за леките автомобили да е 70
лв., за автомобили от 3,5 т до 12 т – 125 лв.
и за тежкотоварните над 12 т е 175 лв., но
шофьорът е длъжен да си купи и винетка.

Отказът да се плати таксата на място
ще се счита за отказ от признаването на
нарушението, като в този случай следва
отнемане на талона на автомобила.
Въвежда се нова винетка за двата почивни дни в края на седмицата с цена 10
лв. само за леките автомобили. Периодът на валидност на тази винетка ще започва от 12:00 ч. в петък и ще завършва
неделя в 23:59 часа.

ДО 31 ЯНУАРИ СТОПАНИТЕ ДОКАЗВАТ
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
ПО СХЕМИТЕ ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ
Вп
периода
ери
риоодаа оотт 2 доо 31 яянуари
нуар
ну
ари 20
2019
19 г.
г земеделските
земеедеелс
зе
лск
ските
ките производипро
роиззводи
о
тели, кандидатствали за Кампания 2018 по схемите за обвързано
подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец и да
предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция.
Утвърденият образец на
електронен
опис на документите, доказващи реализацията на
произведената продукция
е достъпен за
изтегляне и
попълване на
сайта на ДФ
„Земеделие“.
На
същото
място е публикувана и инструкцията за попълване. Файлът съдържа възможност за създаване на опис до 100 реда. В случай на необходимост
земеделските стопани могат да поискат по-голям файл с възможност за създаване на повече редове от областните структури на
фонда. При попълване на приложения файл не се обединяват редове, не се добавят работни страници и по никакъв начин не се
променя форматът на зададената таблица.
Попълненият опис по образец се подава до 31 януари 2019 г. на
електронен и на хартиен носител, придружен от копия на описаните документи. Те се депозират в областните дирекции на ДФЗ по
постоянен адрес на кандидата – физическо лице и адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.
Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са предоставили декларация и опис по образец, утвърден от Изпълнителния
директор на ДФ „Земеделие“ за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация в периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.

АСП ИЗПЛАЩА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ 100 ЛЕВА
КЪМ ЦЕЛЕВАТА ПОМОЩ

Агенцията за социално подпомагане
(АСП) вече изплаща
допълнителните 100
лв. към целевата помощ за отопление,
за предоставянето на
които Министерският съвет взе решение
на 22 ноември 2018
г. С тях общият размер на помощта за
отоплителен сезон
2018/2019 г. достигна сумата от 474,15
лв. Тази допълнителна финансова подкрепа компенсира най-нуждаещите се домакинства за поскъпването в цените на енергоизточниците.
Сумите се изплащат по банковите сметки или чрез пощенските
станции, в зависимост от предпочитанията на нуждаещите се, заедно с другите помощи. Допълнителната финансова подкрепа се
предоставя на одобрените за целева помощ за отопление лица и
семейства, независимо от енергоизточника, който ползват, без да е
необходимо те да подават допълнително документи.
По повод предстоящият християнски
празник - Коледа, приемете моите
пожелания към всички празнуващи за
здраве, споделена радост и благополучие
в семейството.
Честит празник!
Весела Коледа!
Кмет на община Сатовча
д-р Арбен Мименов

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв.
07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

17 - 24 декември 2018г., брой 50

НОВИНИ
СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

18 Декември 2018г., Вторник,
Международен ден на мигранта
Обявен от Общото събрание
на ООН на 4 декември 2000 г. по
предложение на Икономическия и
социален съвет на ООН (ИКОСОС).
На 18 декември 1990г. е приета Международна конвенция за защита на
правата на работниците - мигранти
и на членовете на техните семейства.
22 Декември 2018, Събота,
В Северното полукълбо се наблюдава зимно слънцестоене и начало на
астрономическата зима, а в Южното полукълбо лятно слънцестоене.
24 Декември 2018, Понеделник,
Бъдни вечер
Бъдни вечер е един от най- важните семейни празници в българския календар. Самото му име
произхожда от бдение или бъднини.
В първия случай по-силна е християнската символика – с молитва да се
посрещне раждането на Спасителя.
Вторият вариант е отражение на
езическите вярвания, според които
раждането на младия бог се свързва
с възкръсването на цялата природа
и се смята за начало на новата година. Затова на Бъдни вечер се извършват множество ритуали, които трябва
да донесат късмет и плодородие в дома. Според българската традиция семейството трябва да бъде заедно, като всеки негов член изпълнява различни
ритуали. Мъжете избират и отсичат бъдника - дебел пън от дъб или круша,
който символизира Световното дърво (крепящо реда и хармонията в света).
То трябва да бъде запалено от най-възрастния и да бъде оставено да гори цяла
нощ. Този огън има пречистваща сила и пази от зли сили, а според народните
вярвания точно в навечерието на Коледа небето и адът временно се отварят
и сред хората бродят караконджули и таласъми. Пепелта от Бъдника не се
изхвърля – една част се разпръсква за плодородие по нивите, а друга се пази
като средство срещу зли сили. Според народните вярвания на Бъдни вечер
може да се види в бъдещето, затова се правят различни гадания за времето,
плодородието и личната съдба. Например, ако бъдника гори добре и пръска
искри, това означава богата реколта. Обичай е да се гадае и за здраве. Всеки от
семейството счупва по един орех и в зависимост от това дали ядката е хубава
или гнила, го очаква здраве или болест. Младите моми пък могат да сънуват
бъдещия си жених, като сложат първата хапка от питата под възглавницата си.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧЕНИЦИ В ДЕЙСТВИЕ“
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 5-ТИ, 6-ТИ И 7-МИ КЛАС

Краен срок: 24 декември 2018 г.
Ученици от 5-ти, 6-ти и 7-ми
клас могат да участват в конкурса
със свой проект за подобряване
на средата или общностния дух
в училище, като се превърнат в
„ученици в действие“. За целта
трябва да намерят запалени възрастни, които искат да подкрепят
тяхната идея.
Могат да се свържат с дърводелци и дизайнери и заедно да
превърнат неприветливо кътче
от двора или коридора в място за
четене и настолни игри.

Могат да потърсят организатори на събития и заедно да организират ден на отворените
врати само за техните баби и дядовци.
Могат да намерят озеленители и заедно с тях да отгледат растения, които да засадят в училище. Могат да се свържат със сладкари и да направят празник изненада за своите учители.
Могат да осъществят всяка идея, стига да впрегнат хора извън училището да им помогнат
и така заедно да направят нещо ценно за своето училище.
Участниците следва да организират процеса така, че да реализират идеята си преди пролетната ваканция, да го документират с разкази и снимки и да пишат на организаторите.
По време на пролетната ваканция жури разгледа идеите и ще отличи тези, които са се
случили в най-голяма пълнота и с ефект върху училището. Пет от осъществените проекти ще
получат парична награда от по 1000 лв., с която децата ще могат да надградят започнатато.
Конкурсът се провежда от Центъра за приобщаващо образование като част от програмата
„С поглед в бъдещето – Училището има смисъл“.

ФОТОКОНКУРС НА БАВ
„НЯМА НИЩО ПО-ХУБАВО ОТ ДЪЖДОВНОТО ВРЕМЕ“
Краен срок: 6 януари 2019 г., 23.59 часа
Фотоконкурсът на БАВ „Няма нищо по-хубаво от дъждовното време“, 2019 г. се
реализира от Българска асоциация по водите (БАВ), в рамките на ежегодното събитие
СЕДМИЦА НА ВОДАТА, по случай Световния ден на водата – 22 март.
Целта на фотоконкурса е да се даде възможност на талантливи хора да разгърнат
своето въображение в областта на изкуството на фотографията и пред широк кръг
публика да демонстрират своите способности, като по свой начин представят красотата на дъжда – част от кръговрата на водата в природата. Желанието на БАВ е да
се обърне внимание на значимата тема за климатичните промени и последиците от
тях, част от които са обилните валежи, които водят до едни от най-катастрофалните
природни бедствия – наводненията. Във връзка с това фотоконкурсът с фотоизложба
ще бъде продължен и допълнен от кръгла маса на БАВ, посветена на устойчивото
управлението на дъждовните води, с цел превенция и защита от наводнения.
Всеки автор може да участва с максимум
3 (три) снимки във фотоконкурса.
Файловете следва да са в дигитален формат JPEG, в оригинален размер, не по-малки
от 10 MB.
Големина на изображението – не по-малка
от 3000 до 5000 пиксела по дългата страна.
Разделителната способност – не по-малка
от 200 dpi (точки на инч).
За определяне на фотография, носител на
„Награда на онлайн публиката“ се гласува
във facebook страницата на Българска асоциация по водите (БАВ). Гласуването става
от 6 до 12 февруари 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ

За свободните работни места в Дирекция
“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев към 13.12.2018 г.
Ⱥ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋ ȼɂɋɒȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 4 ɆȿɋɌȺ
1
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɫɴɜɟɬɧɢɤ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
2 ɍɱɢɬɟɥ,ɪɟɫɭɪɫɟɧ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
3 ɋɬɚɪɲɢ ɭɱɢɬɟɥ,ɧɚɱɚɥɟɧ ɟɬɚɩ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɬɨ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
4 ɍɩɪɚɜɢɬɟɥ,ɫɨɰɢɚɥɧɢ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɬɚ
ȼɢɫɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
1
Ȼ. ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɂ ɋɔɋ ɋɊȿȾɇɈ ɂ ɉɈ-ɇɂɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ – 237 ɆȿɋɌȺ

5
131
69
6
7
3
1
2
13

ɒɢɜɚɱ
ɒɢɜɚɱ,ɦɴɠɤɨ/ɞɚɦɫɤɨ ɨɛɥɟɤɥɨ
Ƚɥɚɞɚɱ
Ɉɰɟɧɢɬɟɥ,ɨɛɥɟɤɥɚ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɩɨɦɚɝɚɬɟɥɧɢ ɞɟɣɧɨɫɬɢ
Ɇɚɲɢɧɟ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɤɪɨɟɧɟ ɫ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ
ɦɚɲɢɧɚ
ɑɢɫɬɚɱ/ɏɢɝɢɟɧɢɫɬ
Ɉɛɭɳɚɪ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ,ɫɝɥɨɛɹɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɬɚɣɥɢ

Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɱ/ɨɫɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ/ɋɪɟɞɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

ПРИТЧА: КУЧЕНЦА ЗА ПРОДАН

Китаец си татуирал
известна българска
поговорка!
Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте
материалите си на адрес:
Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95,
e-mail: satovchabl@abv.bg

Собственикът на един магазин поставял над
вратата си надпис: „Кученца за продан“. Подобни
съобщения привличат малките деца и съвсем
естествено, пред прага на магазина скоро се
появило момченце.
- По колко продавате кученцата? — попитало то.
Собственикът на магазина отговорил:
- Зависи, от тридесет до петдесет долара…
Момченцето бръкнало в джоба си и извадило
оттам малко дребни пари.
- Имам два долара и тридесет и седем цента казало то. — Може ли да ги погледна?
Собственикът на магазина се усмихнал, подсвирнал и откъм кучешката колибка тичешком се
появила Лейди, следвана от пет мънички пухкави
топки. Едно от кученцата куцало и значително
изостанало. Момченцето веднага посочило към
него и попитало:
- Какво му е?
Собственикът на магазина обяснил, че ветеринарният лекар е прегледал кученцето и открил,
че няма бедрена ямка, затова винаги щяло да
куца. Щяло да остане сакато. Момченцето се
развълнувало.
- Искам да купя това мъничко кученце.
А собственикът на магазина казал:
- Няма нужда да плащаш за него. Ако наистина
го искаш, просто ще ти го подаря.
Момченцето много се разстроило. Погледнало
собственика право в очите, вдигнало пръст и
казало:

- Не искам да ми го подарявате. Кученцето
струва точно толкова, колкото и останалите и аз
ще платя за него пълната цена. Всъщност, сега
ще ви дам два долара и тридесет и седем цента,
а всеки месец ще ви нося още по петдесет цента,
докато го изплатя.
Собственикът на магазина възразил:
- Ти сериозно ли искаш да купиш това кученце?
То никога няма да може да тича и да скача и да
си играе с теб като останалите…
При тези думи момченцето се навело, намотало
крачола на панталона си и открило силно извития
си сакат ляв крак, поддържан от голяма метална
скоба. Вдигнало очи към собственика на магазина
и тихо отвърнало:
- Аз самият не тичам чак толкова добре, а
малкото кученце ще има нужда от някого, който
да го разбира…

17 - 24 декември 2018г., брой 50

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
О Т 17 ДЕКЕМВРИ ПЧЕЛАРИТЕ
КАНДИДАТСТВАТ ЗА ПОМОЩ DE MINIMIS

От 17 декември
2018 г. до 15 януари 2019 г. пчеларите
могат да подават заявления за държавна
помощ de minimis в
областните дирекции
на ДФЗ-РА. Бюджетът на помощта е 3
500 000 лева. Това
реши УС на ДФЗ на
свое редовно заседание на 5 декември 2018 година.
Подпомагат се пчелари, които притежават минимум
20 бр. пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали
качествен пчелен мед в съответствие със Закона за пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния мед,
предназначен за консумация от човека. Финансовата
подкрепа е част от годишния разход за подхранване
на пчелно семейство и има за цел да компенсира направените от пчеларите разходи за зазимяването и за
справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.
Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по
схемата de minimis не може да надхвърля левовата
равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период
от три данъчни години (2016 г.– 2018 г.).
Помощта се предоставя на земеделски стопани,
занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични
търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи
пчелни семейства, които са регистрирани земеделски
стопани, по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
Размерът за подпомагане на пчелно семейство ще
бъде определен след приема на заявления за кандидатстване по помощта. Срокът за изплащане на помощта ще бъде определен след вземане на решение от
УС на ДФЗ през 2019 г. и утвърждаване на бюджета
за държавни помощи за 2019 г. Още информация за
помощта de minimis за пчелари може да откриете на
сайта на ДФЗ.

С ТАРТИРА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
ПО О ПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ

На 6 декември 2018 г. стартира предоставянето
на хранителни продукти от първа необходимост,
включени в индивидуалните пакети, осигурени по
Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. Програмата е съфинансирана от
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица /ОПХ ФЕПНЛ/. Раздаването на пакетите ще
продължи и през месеците януари и февруари 2019 г.
според график, изготвен от партньорската организация по програмата – Български червен кръст (БЧК).
Графикът се публикува на интернет страниците на
БЧК - www.redcross.bg, и на Агенция за социално
подпомагане - www.asp.government.bg
През м. декември раздаването на пакетите с храни
стартира в областите Враца, Ловеч, Благоевград,
Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Пазарджик, Разград, Русе, Сливен, Стара Загора, Търговище, Шумен, Ямбол и Софийска област.
В пакета, с тегло 24 кг, са включени 16 вида хранителни продукти - ориз, спагети, лютеница, зелен фасул, домати – стерилизирани, грах, гювеч, конфитюр,
говеждо в собствен сос, кюфтета в бял сос, пиле фрикасе, рибни консерви, зрял боб, леща, захар и олио.
С тях ще бъдат подпомогнати близо 298 000 лица от
основната целева група, определена според изискванията, разписани в Наредба № РД-07-1 от 4 април 2016
г. за реда и условията за определяне на целевите групи
по ОПХ. Пакетите с храни са предназначени за лица
и семейства, подпомагани от дирекциите „Социално
подпомагане“ на различни основания – с целеви помощи за отопление; с помощи за отглеждане на деца
до навършване на една година; с еднократна помощ
за ученици, записани в първи клас; с еднократни
или месечни помощи, предназначени за превенция
и реинтеграция на деца в риск. В основната целева
група са включени и лица и семейства, пострадали
от бедствия и аварии и подпомогнати с еднократна
помощ; лица с трайни увреждания, с определено
право на чужда помощ, които имат лични доходи
до линията на бедност и са подпомагани с месечна
добавка за социална интеграция; лица и семейства,
подпомагани с месечни помощи за отглеждане на
дете с трайно увреждане.
Раздаването на хранителните продукти е организирано така, че хората, за които са предвидени пакетите,
да могат да ги получат в най-близкия до тях пункт
на партньорската организация БЧК. Пунктове за раздаване на храни има и в най-малките и отдалечени
населени места в страната. Подробна информация,
включително и за включените в списъците лица от
основната целева група, може да бъде получена от
отговорните служители във всяка териториална структура на Агенцията за социално подпомагане, както и
в офисите на партньорската организация БЧК.
Съдържанието на пакетите се определя въз основа
на масовата употреба на храните от домакинствата
и след препоръки от Министерството на здравеопазването. Закупуването на храните се извършва
със средствата от безвъзмездната финансова помощ
чрез обществена поръчка по Закона за обществените
поръчки.

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА НА НОИ ИЗЧИСЛЯВА ПЕРИОДИ
НА ОТПУСК ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ,
БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

От 12 декември 2018 г. на интернет страницата
на Националния осигурителен институт (НОИ) е
достъпна нова електронна справка - „Изчисляване на периоди на временна неработоспособност,
бременност и раждане по болнични листове и по
заявления-декларации“.
Тя ще подпомага пресмятането на началната
и крайната дата на отпуска за временна неработоспособност и при
о синовяване на дете,
също и на отпуска при
бременност и раждане
по зададена дата на термина. Услугата ще послужи и за определяне на начална и крайна дата на отпуските, броя работни или
календарни дни през определен период по зададени
различни параметри.
Новата справка е със свободен достъп и е предназначена предимно да подпомага органите на медицинската експертиза при издаването на болнични
листове, но може да бъде ползвана от длъжностните
лица и всички граждани. Тя е достъпна на интернет
страницата на НОИ в рубриката „Е-услуги“/„Справки“/„Справки със свободен достъп“.

Н ОВА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА
ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРЕДЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ ,
С КОИТО Е УСТАНОВЕНО ПУБЛИЧНО ВЗЕМАНЕ

От 03.12.2018 г. Национална
агенция за приходите внедри на
нова електронна услуга с контролиран достъп за електронно
предявяване на актове, с които
е установено публично вземане. Услугата е предназначена
за всички органи на държавна
власт, включително на съдебната
система и органите на местната власт, които със свои
актове установяват публични държавни и общински
вземания. В тази връзка са утвърдени Правила за
електронно предявяване на актове (изпълнителни
основания), с които е установено публично вземане.
За осъществяване на достъп до електронната услуга
е необходимо всеки взискател да представи на изпълнителния директор на НАП заявление за ползване на
електронната услуга (по образец), ведно със списък на
определените служител/и за администратори на електронната услуга (по образец), освен в предвидените в
Правилата изключения.
От момента на присъединяване на съответния взискател към електронната услуга НАП ще преустанови
приемането на изпълнителни основания по други канали извън електронната услуга (на хартиен носител,
чрез Системата за електронен обмен на съобщения, по
имейл и т.н.). В тази връзка, в подходящ срок, преди
подаване на заявлението, публичният взискател следва
да се обърне към лицата за контакт от ЦУ на НАП, с
оглед уточняване на актуални данни за структурата,
вида на вземанията и актовете на съответния взискател,
както и на организацията за бъдещото взаимодействие
чрез електронната услуга.
Крайният срок за присъединяване на публичните
взискатели, които към настоящия момент предявяват
публичните си вземания – за събиране в НАП към
електронната услуга, е 31.03.2019 г

Въпрос: Придобих право на пенсиониране през м.
ноември т.г. Имам трудов стаж 43 г. 2 м. трета
категория и продължавам да работя. Кое правило
ще бъде по-изгодно - да подам заявление т.г. или да
изчакам след 1.01.2019 г., тъй като новата формула
за изчисляване на пенсии е все още неизвестна и не
може да се прецени предимството на нова и стара
система?
Отговор на МТСП: Няма и не може да има принципен отговор на поставения от Вас въпрос. Размерът на
пенсията за осигурителен стаж и възраст е конкретна
величина, зависима не само от нормативните промени,
но и най-вече от индивидуалните за всеки човек данни
за продължителност на осигурителния/трудовия му
стаж и осигурителния му доход. Действащите правила
за определяне размера на пенсията за осигурителен
стаж и възраст и изчисляване на индивидуалния коефициент са разписани с чл. 70 от Кодекса за социално
осигуряване (КСО). В проекта на Закон за бюджета на
държавното обществено осигуряване за 2019г., който
е одобрен от Министерския съвет и внесен за обсъждане и приемане от Народното събрание, са предложени промени в текстовете на тази разпоредба. За
новоотпусканите пенсии за трудова дейност от 2019г.
е предвидено при изчисляването им да се взима под

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР
ДЕКЕМВРИ 2018г.

До 20-ти декември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11, ал.
2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2018
г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти декември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
удържан през месец ноември за доходи от трудови
правоотношения.
2. Внасяне от работодателя на авансовия данък,
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху
брутния размер на сумата от частичните плащания
по трудови правоотношения, направени през месец
ноември, когато пълният размер на начислените от
работодателя доходи от трудово правоотношение за
този месец не е изплатен до 25 декември.
внимание целия доход след 1999г. до пенсионирането,
но не по-малко от 3 години. Разработката на програмни
продукти за прилагане разпоредбите на КСО, например
за изчисляване на прогнозна пенсия, е от компетентността на Националния осигурителен институт (НОИ).
На интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) осигурените лица могат да получат различна информация,
достъпна чрез рубриката „е-услуги“. За изпълнението
на услугите изисква достъп до лични данни. За целта се
въвежда личен идентификатор (ЕГН), чиято защита се
осигурява чрез въвеждане на Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. ПИК се издава от
всяко териториално поделение на института или негов
филиал. Със своя ПИК от интернет страницата на НОИ
можете да ползвате електронната услуга за определяне
на прогнозен индивидуален коефициент и прогнозна
пенсия за осигурителен стаж и възраст чрез рубриките
Е-услуги > Справки > по ЕГН и ПИК на НОИ > Изчисляване на прогнозна пенсия. Програмният продукт
използва подадената информация за осигурителен стаж
и доход от осигурителите/самоосигуряващите се в Регистъра на осигурените лица за периоди след 31.12.1996
г. и въведена от лицето информация за осигурителен/
трудов стаж и за доход за избран 3-годишен период за
времето преди 01.01.1997 г., тъй като за отпуснатите до
края на 2018 г. пенсии се изисква такъв. Към настоящия момент услугата не е достъпна за лица, с наличие
на осигурено време в специалните ведомства. По въпроси, свързани с готовността на програмен продукт
за изчислението на прогнозен размер на пенсията за
осигурителен стаж и възраст по новите правила от 2019
г., и в тази връзка за възможността да направите избор
през коя година да бъде началната дата на пенсията Ви,
може да се обърнете по компетентност към НОИ след
приемане на промените в чл. 70 от КСО.
Въпрос: Здравейте, Фирмата ни отговаря на условията чл. 285 от КТ и Наредба 11 за безплатната
храна. Тъй като имаме организирано столово хранене и получаваме храната от кетърингова фирма,
искаме разходите за храна да са: социални разходи
за фирмата. Въпроса ни е: Дължат ли се социални
осигуровка върху трудовите възнаграждения от
служителите?
Отговор на МТСП: Задължението за внасяне на
осигурителни вноски върху средствата, предоставени
за сметка на социалните разходи, и основанието за
възникването му са нормативно регламентирани в чл.
6, ал. 12 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1
в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски,
определени съответно по реда на чл. 6, ал. 3, 5, 6 и 7 от
КСО. Разпоредбите на КСО в тази насока са детайлизирани в Наредбата за елементите на възнаграждението и
доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
На основание чл. 2, ал. 1 от наредбата осигурителни
вноски се изчисляват и се внасят върху стойността
на средствата и сумите, изплатени или начислени и
неизплатени за сметка на социални разходи пряко,
постоянно или периодично на лицата по чл. 4, ал. 1 от
КСО в пари или в натура. Алинея 2 на чл. 2 от наредбата изрично регламентира, че осигурителни вноски
не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи за издръжка на
столове (включително за поевтиняване храната в тях),
на здравни и лечебни заведения, детски заведения,
почивни бази, поддържане на културни потребности
на работниците и служителите, вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, доброволно
здравно осигуряване и доброволно осигуряване за
безработица и професионална квалификация, както
и върху еднократните помощи в пари или в натура,
изплатени на работниците и служителите за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при
смърт на член от семейството или при други случайно
настъпили събития. При необходимост от повече информация следва да се обърнете по компетентност към
Националната агенция за приходите.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
КАК ДА СГЪВАТЕ ДРЕХИТЕ,
ЗА ДА СПЕСТИТЕ МЯСТО
Обикновено не намираме лесно
дрехата, която ни трябва от гардероба. Често имаме чувството, че нещата вътре живеят собствен живот.
Но на това може да се сложи край.
Има няколко хитрини, с помощта на
които рафтовете и чекмеджетата ще
изглеждат професионално подредени като тези в магазините. А вие ще спестите не само време за търсене, но и
място. Ето как да сгъвате дрехите, за да спестите място!
Редете тениските хоризонтално
Не слагайте тениските една върху друга при сгъване на
дрехи. Така всеки път трябва да ги изваждате или разбутвате, за да стигнете до тази, която искате. Вместо това ги
сгънете и ги подредете хоризонтално. Така ще запълните
чекмеджето и с един поглед ще обхващате всичко.
Използвайте мини ролки
Друг начин за спестяване на място е сгъването на дрехи във формата на ролка. Като ги нагънете така размерът
им става колкото на чифт чорапи. Лесно ще ги приберете
и в сака или раницата, когато ви се налага да пътувате, а
в гардероба ще заемат по-малко място. Бельото си също
сгъвайте на ролки. Така мястото в чекмеджето за бельо
ще се удвои.
Военна хитрост за чорапите
Повечето хора съхраняват чорапите на чифтове, увити
един в друг. Слагате чорапите един върху друг, сгъвате, а
след това обръщате горния край на единия така, че да обгърне другия и да се получи нещо като торбичка. Но ако
ги завиете по-внимателно, като започнете да навивате на
стегнато руло от пръстите, ще получите по-малка топка
и ще спестите повече място. Тази хитрина се използва
от военните.
Сгънете дънките четири пъти
На пръв поглед изглежда много да сгънете дънките
четири пъти. Но така ще можете да ги съхранявате хоризонтално, което спестява място. Сгънете дънките навътре така, че крачолите да са един към друг. След това
сгънете в коляното, за да намалите дължината наполовина. Подпъхнете задната част на дънките и ще получите
правоъгълник. След това мислено го разделете на три
части и прегънете още два пъти.
Сгъване на пуловери
За спестяване на място се опитайте да сгънете всички
пуловери така, че да имат еднаква ширина. Така ще ги
подредите по-лесно на купчини.
Детските дрешки
Дрехите за деца също могат да се съхраняват по-лесно
и на по-малко място, ако се навият на ролки и се сложат
в чекмеджета.

ПЕРСИЙКАТА Е ИДЕАЛНАТА ЛЮБИМКА ЗА АПАРТАМЕНТ

ЦВЕТЯТА В КЪЩИ БОЛЕДУВАТ ПРЕЗ ЗИМАТА
Най-често срещаните болести по стайните цветя през
зимата могат да са:
• Кафяви петна по листата
Кафяви петна по листата, които по-късно се покриват
със сив наплеп - причината е сиво гниене или ботритис.
Профилактични мерки - избягвайте засенчване на
растенията и висока влажност на въздуха в помещението. Проветрявайте добре помещенията.
Отделете болните екземпляри от останалите, отстранете поразените листа и направете обработка на растенията с фунгициди.
• Пожълтяване на листата
Жълти листа - причината е в недостатъчно светлина
или недостиг и/или/ излишък на влага в почвата.
• Опадване на листата
Опадване на листата - причините може да са няколко,
затова обърнете внимание на следните симптоми:
- ако листата са тънки и слабо облистени - светлината
е недостатъчноа;
- ако листата са сухи и сбръчкани - причината е във
висока температура на въздуха в помещението;
- ако листата завяхват и гният - причината е излишък
на влага в почвата.
• Листа с покафенели краща
Листа с покафенели (некротилари) краища - причината най-вероятно е в ниската влажност на въздуха.
• Бледи и загниващи листа
Бледи и загниващи листа - причината е в излишък
на влага.
Лечението: необходимо е да просушите почвата и да
предприемете оттук нататък умерени поливки.
• Бял брашнест налеп по листата
Бял брашнест налеп по листата - причината може да
се дължи на брашнестата мана, която не е безобидна
болест - отделете болните растения от останалите, изрежете поразените листа и проведете обработка с фунгицид. Още нещо - намалете влажността на въздуха и
повишете температурата, не забравяйте да проветрявате редовно помещението.
• Загиване на цели растения
Загиване на цели растения - причините може да са
в загниване на корените от преовлажнена почва, поражения от нематоди - погледнете има ли по корените
подутинки.
СЕГА Е ВРЕМЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КАЛЕМИ
За зимното и ранно пролетно присаждане на калеми
могат да се събират през целия период на дълбокия
покой на дърветата – от декември до февруари. Но
най-добре е това да става в по-топли дни или след
преминаване на зимните студове – от средата на февруари до първите дни на март.
Калемите от костилковите овощни видове се събират
по-рано от тези при семковите. Това е така, защото
костилковите имат по-кратък дълбок покой и ако се
закъснее със събирането на калемите е възможно пъпките да се развият и да са негодни за облагородяване.
В масовата практика се е наложило като правило, материалът за присаждане да се събира няколко седмици
преди самата операция.
Калемите се вземат само от здрави, силни и продуктивни дървета от желаните сортове. За тази цел в
любителската практика трябва да се вземат леторасти
за калеми само от плододаващи дървета, които дават
гаранция, че сорта е автентичен и е този който желаем.
За препоръчване е те да се вземат предимно от южната
страна - от връхните и периферни части на короната.
Не трябва да се вземат за калеми от клончета с цветни
пъпки по тях. Разпознаването не е трудно - растежните
(листни) пъпки са тесни и заострени, а цветните са закръглени и по-дебели. Не се вземат калеми и от силни
лакомци, израснали в основата на скелетните клони.
Каква да бъде дължината на калемите? Около 2530 см, с десет-петнадесет пъпки. И в никакъв случай
не бива да се реже целият летораст, а да се оставят
поне 3-4 пъпки, които напролет да се развият и по този
начин дървото да се възстанови. Калемите се събират
по възможност от различни дървета, за да не им се
причиняват големи щети.

Ако живеете в апартамент и се
чудите каква котка да си вземете
за домашен любимец, отговорът
е един: персийка!
На тази порода писани не им
пука от живота в затвор, какъвто,
искате или не, ще е вашият дом.
За разлика от персийката, някои други породи котки
не обичат да живеят в затворени пространства.
Отглеждането на персийска котка в дом е много лесно, удобно и приятно. Тя създава спокойствие и уют.
Игрива и забавна е, обича да си играе с деца и за разлика от буйната и леко злобна сиамката, например, никога
няма да ги одраска.
Персийската котка не е капризна и когато нещо не й е
по вкуса, нито ще досажда, нито ще прояви агресия. А
просто ще се отдалечи на спокойно за нея място.
Агресията не е привична дори за мъжкият представител на персийската порода. Той дори е по-нежен и
гальовен, отколкото женската.
Понеже не обича да се катери, персийката ще ви спести пакостите, присъщи за другите породи. Вместо да
тренира мускулите с изкачване върху завесите, персийката ще предпочете да се излегне блажено.
Персийската котка е най-красивата порода котки заради дългата си козина. Но тя изисква поддържане от
ваша страна. За да изглежда четириногата ви красавица
Попълнете празните квадратчета, така че всеки
винаги перфектно, сресвайте козината ежедневно.
Не забравяйте и да я къпете. А веднъж в годината е ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа
задължително посещението при ветеринар.

„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН”

НА

АЦЕРОЛА

Ацерола е малко дърво или
храст, което ражда вкусни черешоподобни плодове. Научното
наименование на тропическото растение е Malpighia
punicifolia. За родина на Ацерола се смята Мексико,
като растението е често срещано и в южна и централна Америка. Плодовете на ацеролата са ценени от
хиляди години и от различни древни култури.
По отношение на кулинарните приложения ацеролата може да се консумира като обикновените черешеи,
да се добавя в печива, сладоледи, конфитюри и др.
Ацерола се използва и в производството на някои
алкохоли. Истинската полза на ацеролата, обаче, идва
от богатото съдържание на хранителни вещества и витамин С. Ацеролата притежава една от най-високите
концентрации на витамин С сред плодовете.
Нека разгледаме по-отблизо някои от основните
здравословни ползи от ацерола.
Контролира диабета
Научни проучвания показват, че антиоксидантите,
които се съдържат в черешите Ацерола всъщност
могат да помогнат за забавяне на освобождаването
на захарта в кръвта. Това регулиране на инсулина и
глюкозата е ключово средство за предотвратяване
на диабета. Тропическите плодове Ацерола не само
помагат за предотвратяване на заболяването, но и регулират нивата на кръвна захар при здрави индивиди.
Предотвратява рака
Ацеролата съдържа разнообразна комбинация от
антиоксиданти, вкл. и каротеноиди и биофлавоноиди,
които неутрализират ефекта на свободните радикали
в организма. Свободните радикали са вредните странични продукти на клетъчния метаболизъм, които
причиняват „разболяването“ на здравите клетки.
Консумацията на ацерола на прах може да забави
разпространението на рак на белия дроб.
Против стареене
Високото ниво на антиоксиданти, които се съдържат
в плодовете на ацеролата почистват тялото от опасни токсични вещества. Каротеноидите подпомагат
здравето на кожата, докато биофлавоноидите помагат
за повишавана на когнитивната функция и предотвратяват появата на други заболявания свързани с
напредването на възрастта.
Укрепва на имунитета
Ацеролата може би е плодът с най-високо съдържание на витамин С. По този показател единствената
конкуренция на ацеролата е каму каму. Тропическата
вишна ацерола е подходяща за хора, които искат да
укрепят бързо имунната си система. Витамин С стимулира производството на бели кръвни клетки, които
са сред основните „борци“ срещу чуджи агенти и
патогени. Също така витамин С е решаващ компонент
на колагена, което означава, че тялото ви може да се
излекува по-бързо.
Подобрява здравето на сърцето
Като богат източник на калий ацеролата може да
подобри работата на сърцето. Калият е вазодилатор,
така че спомага за облекчаване на напрежението
върху сърдечно-съдовата система чрез разширяване
на кръвоносните съдове и увеличаване на кръвния поток, като по този начин намалява кръвното налягане.

ТИКВЕНИК

Продукти:
• настъргана тиква
• смлени орехи
• канела
• захар
• олио
• кори за баница
|Приготвяне: На дъното
на намазана с олио таа се
слага един лист.
После върху два листа
ръсим тиква,канела,захар,олио и орехи. Навиваме
на руло и редим така, докато свършат корите. Печем
добре, ръсим със сладка вода и завиваме с кърпа.
МАЛКА обява

РЕКЛАМА

ОБЯВА

2.00 лвева

1.00 лв./см2

0.50 лв./см2

(до 76 символа)

(в каре)

(в каре)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да
подадете сигнали за замърсяване на околната
среда и за нарушения на екологичното
законодателство.
Сигнали се приемат в рамките на работната
седмица от 08.00ч. до 17.00ч.
При аварийни ситуации за замърсяване
на околната среда в извънработно време
могат да се подават сигнали на телефон:
0879/12-18-04 или 07541/20-66.
При подаване на сигнал по телефона, по
електронен път или чрез внасяне на писмо в
деловодството на Общинска администрация,
в информацията, която предоставяте, трябва
да фигурира както описание на нарушението,
така и вашите данни – име, адрес и телефон
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате
право и трябва да изискате такъв отговор, за
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде
извършена проверка на място!

- Плати ли гражданската отговорност?
- Платих я.
- А къде ще прекараш Нова година?
- В колата...
Баба влиза в аптека:
- Имате ли йоден калий?
- Не, но имаме цианкалий.
- А разликата каква е?
- С 2 стотинки е по-скъп.
Блондинка става сутринта на Коледа и намира под елхата
малка кутийка с пръстен.
Отваря я и прочита:“Ще се омъжиш ли за мен?“...
- Миличък - крещи тя - Ставай бързо! Дядо Коледа иска да
се ожени за мен....

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

